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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουνίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 1776

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43827

(1)

1

Εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Ν. Κιλκίς για τη λειτουργία
ανταλλακτηρίου συναλλάγματος.

Εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Ν. Κιλκίς για τη λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος.

2

Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή
αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3

Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων προσώπων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.

4

Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου
εργαζομένων στο εργοστάσιο αποστείρωσης ιατροφαρμακευτικών προϊόντων με ακτινοβόληση,
της ΙΦΕΤ ΑΕ, στη Μαγούλα Αττικής κατά το Β΄ εξάμηνο του 2016.

5

Έγκριση απογευματινής εργασίας καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου, εργαζομένης στη
γραμματεία Διοίκησης/Διοικητικού Συμβουλίου
της ΙΦΕΤ Α.Ε. κατά το Β΄ εξάμηνο του 2016.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2647/1998 « Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄237).
β. του άρθρου 47 παρ. 4 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη
ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄230)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3613/2007
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄263).
γ. των άρθρων 6, 280 παρ. Ι και 283 παρ. 4 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ Α΄87).

20414

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δ. του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ Α΄20).
ε. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄21).
στ. του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/
14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Την υπ’ αριθμό 20814/7-6-2001 κοινή απόφαση του
Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και των Υπουργών Οικονομικών,
Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών» (ΦΕΚ Β΄ 796).
3. Το υπ’ αριθμό 91931/1-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με το οποίο
εκφράζεται η θετική άποψη του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης αναφορικά με την εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών
και συγκεκριμένα την εγκατάσταση ανταλλακτηρίου συναλλάγματος στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Ν. Κιλκίς.
4. Τη με αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 2144)
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος Β’ 1776/17.06.2016

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών και η εκμίσθωση χώρου στο Συνοριακό Σταθμό
Ευζώνων Ν Κιλκίς για την λειτουργία ανταλλακτηρίου
συναλλάγματος καθώς και την παροχή των παρεπόμενων προς την λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος υπηρεσιών, σύμφωνα με την αριθμ. 2541/27.2.2004
(ΦΕΚ Α΄87/5.4.2004) Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδας, όπως ισχύει.
Η θέση εγκατάστασης λυόμενης κατασκευής εμβαδού
10 τετραγωνικών μέτρων για την λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, βρίσκεται στο ρεύμα εξόδου
από τη χώρα και απέχει περί τα 35 μέτρα ανατολικά του
κεντρικού κτιρίου ελέγχου και 2 μέτρα από το ίχνος του
στεγάστρου, σε χώρο τελωνειακά ελεγχόμενο, όπως
αναφέρεται στην με αριθμό 91931/1-12-2015 γνώμη
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας- Θράκης και εμφαίνεται στο συνοδευτικό
τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Το μίσθωμα του παραχωρούμενου χώρου της
προηγούμενης παραγράφου θα καθορισθεί με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Τεύχος Β’ 1776/17.06.2016
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2016
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.42968
(2)
Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 1 του Ν. 123/1975
«Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 29 Α).
γ. της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α)
δ. του Π.δ. 131/1987 «Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών
ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση
κινήτρων ιατρών» (ΦΕΚ 73 Α)
ε. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α)
στ. του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 137 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ζ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» ( ΦΕΚ 116 Α)
2. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό
Υπουργείου Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β)
3. Την αριθμ. Α2δ/Γ.Π οικ.9106/5-2-2016 Υπουργική
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης
ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β)
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Οι ιατροί που υποβάλλουν αίτηση για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χει-
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ρουργικής στα παρακάτω νοσοκομεία που λειτουργούν
σε άγονες, προβληματικές και νησιωτικές περιοχές, επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση και σε νοσοκομείο που
παρέχει πλήρη άσκηση στις ειδικότητες αυτές:
2η Δ.Υ.Πε.
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
3. ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ( ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
«ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»)
5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ
ΠΡΩΙΟ»
6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
3η Δ.Υ.Πε
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
4. ΓΕΝΙΚΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑ)
4η Δ.Υ.Πε
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΔΡΑΣ ΚΙΛΚΙΣ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ)
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ)
5η Δ.Υ.Πε
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
6η Δ.Υ.Πε
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΟΙ
3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ( ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΔΡΑΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΡΕΣΤΕΝΑ)
5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
7η Δ.Υ.Πε
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑ)
2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Β. Οι ιατροί που θα τοποθετηθούν για άσκηση στα παραπάνω νοσοκομεία για την απόκτηση της ειδικότητας
της Παθολογίας ή της Χειρουργικής, υποχρεούνται να παραμείνουν σε αυτά για το χρονικό διάστημα που ορίζεται
με τη σύμβασή τους. Σε περίπτωση παραίτησης πριν την

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1776/17.06.2016

ολοκλήρωση του χρόνου μερικής άσκησης, η δεύτερη
αίτηση για το νοσοκομείο που χορηγεί πλήρη άσκηση στις
προαναφερόμενες ειδικότητες, διαγράφεται.
Η δεύτερη αίτηση δε διαγράφεται στην περίπτωση
παραίτησης λόγω τοποθέτησης σε νοσοκομείο πλήρους
άσκησης
Γ. Κατά τα λοιπά όσον αφορά στη διαδικασία τοποθέτησης και άσκησης των ειδικευόμενων ιατρών που θα τοποθετούνται στα παραπάνω Νοσοκομεία ισχύουν οι διατάξεις
που αφορούν σε όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2/22415/ΔΕΠ
(3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων προσώπων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(Ε.Φ.Ε.Τ.) - Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Μέρους του Ν. 4336/2015
(ΦΕΚ Α 94).
β) Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α 199), «Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύει,
γ) Του άρθρου 9 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ Α 40).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
ε) Του Π.δ. 223/2000 (ΦΕΚ Α 192), «Οργανισμός του
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων»,
στ) Του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
2. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β 2168) απόφαση
του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
3. Το αριθμ. 15977 ταυτ./7-1-2016 έγγραφο του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) για τον καθορισμό
του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών
εκτός έδρας μετακινούμενων προσώπων.
4. Την αριθμ. 79/23980/24-2-2016 εισήγηση του
άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 από τον Προϊστάμενο
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές δαπάνες και τον τρόπο
κάλυψής τους.
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5. Την αριθμ. 571/20016/23-2-2016 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ
ΟΡΘΟ- (ΑΔΑ: 7ΓΙΧ4653ΠΓ-0ΛΙ) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
6. Το αριθμ. 2569/25-2-2016 έγγραφο της οικονομικής
υπηρεσίας του Ε.Φ.Ε.Τ. σχετικά με την ανάληψη δέσμευσης πιστώσεων των μετακινούμενων υπαλλήλων του
φορέα.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 247.000,00 ευρώ για το
έτος 2016 και για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία
για το έτος 2016 θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0711, 0721,
0731, 0732, 0771, 0772 και 0775 του προϋπολογισμού
του Ε.Φ.Ε.Τ. έτους 2016, για δε τη δαπάνη των επομένων
ετών θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Ε.Φ.Ε.Τ. για τα έτη αυτά, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο αριθμού επιτρεπόμενων κατά το έτος 2016 και για καθένα από τα επόμενα
έτη ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ως
εξής:
1. Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για δύο (2) μέλη της Διοίκησης (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους και ειδικότερα για την
εποπτεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ.
και για τη συμμετοχή τους σε συσκέψεις, διεθνείς συναντήσεις, ημερίδες, διημερίδες και συνέδρια.
2. Μέχρι δέκα (10) ημέρες για τις κατηγορίες/κλάδους:
τρεις (3) υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ένας
(1) υπάλληλος ΔΕ Τεχνικών, που μετακινούνται για τη
συμμετοχή τους σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.
3. Μέχρι δέκα (10) ημέρες για τις κατηγορίες/κλάδους: ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής, ένας (1)
υπάλληλος ΠΕ Δημοσίων Σχέσεων, ένας (1) υπάλληλος
ΠΕ Διαιτολόγων, ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Ηλεκτρολόγων
Μηχανολόγων, τέσσερις (4) υπάλληλοι TE Μηχανικών
Πληροφορικής και ένας (1) υπάλληλος TE Τουριστικών
Επιχειρήσεων, που μετακινούνται για τη διενέργεια φυσικών επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις τροφίμων
αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ., για τη συμμετοχή τους σε
συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διεθνείς συναντήσεις και
συνεδριάσεις, καθώς και για συμμετοχή τους στη διεξαγωγή-επίβλεψη εξετάσεων και αξιολόγηση των καταρτιζόμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα για προσωπικό
επιχειρήσεων τροφίμων.
4. Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για τρεις (3) δικηγόρους του
Ε.Φ.Ε.Τ., κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Δικηγόρων, που μετακινούνται για δικαστικές υποθέσεις του Φορέα.
5. Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για πέντε (5) υπαλλήλους,
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) του Ε.Φ.Ε.Τ., που
μετακινούνται για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.
6. Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για έντεκα (11) υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που μετακινούνται για τη διενέργεια φυσικών
επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας του
Ε.Φ.Ε.Τ., για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σεμινάρια,
ημερίδες, διεθνείς συναντήσεις και συνεδριάσεις, κα-
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θώς και για συμμετοχή τους στη διεξαγωγή-επίβλεψη
εξετάσεων και αξιολόγηση των καταρτιζόμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα για προσωπικό επιχειρήσεων
τροφίμων.
7. Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., κατηγορίας/κλάδου ΔΕ ΓραμματέωνΔακτυλογράφων, που μετακινούνται για τη συμμετοχή
τους σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.
8. Μέχρι σαράντα (40) ημέρες για δώδεκα (12) υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., κατηγορίας/κλάδου TE Διοικητικός- Λογιστικός, που μετακινούνται για τη διενέργεια φυσικών
επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας του
Ε.Φ.Ε.Τ., για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σεμινάρια,
ημερίδες, διεθνείς συναντήσεις και συνεδριάσεις, καθώς και για συμμετοχή τους στην διεξαγωγή-επίβλεψη
εξετάσεων και αξιολόγηση των καταρτιζόμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα για προσωπικό επιχειρήσεων
τροφίμων.
9. Μέχρι πενήντα (50) ημέρες για δύο (2) υπαλλήλους
του Ε.Φ.Ε.Τ. κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών, που
μετακινούνται για τη διενέργεια φυσικών επιτόπιων
ελέγχων σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ., για
τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες,
διεθνείς συναντήσεις και συνεδριάσεις, καθώς και για
συμμετοχή τους στη διεξαγωγή-επίβλεψη εξετάσεων
και αξιολόγηση των καταρτιζόμενων σε εκπαιδευτικά
προγράμματα για προσωπικό επιχειρήσεων τροφίμων.
10. Μέχρι εξήντα (60) ημέρες για τέσσερις (4) οδηγούς
του Ε.Φ.Ε.Τ., κατηγορίας / κλάδου ΔΕ Οδηγών, που μετακινούνται για τη μεταφορά-μετακίνηση προσωπικού.
11. Μέχρι εξήντα (60) ημέρες για τις κατηγορίες/κλάδους : ένας (1) υπάλληλος ΥΕ Επιμελητών και ένας (1)
υπάλληλος ΥΕ Κλητήρων που μετακινούνται για επιδόσεις
προστίμων, ταχυδρομεία και για υπηρεσιακούς λόγους.
12. Μέχρι εξήντα (60) ημέρες για ένα (1) υπάλληλο του
Ε.Φ.Ε.Τ., κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Χημικών Εργαστηρίων,
που μετακινείται για τη συμμετοχή του σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.
13. Μέχρι εξήντα (60) ημέρες για τις κατηγορίες/κλάδους : σαράντα δύο (42) υπάλληλοι ΠΕ Κτηνιάτρων,
σαράντα τέσσερις (44) υπάλληλοι ΠΕ Γεωπόνων, είκοσι
τρεις (23) υπάλληλοι ΠΕ Χημικών, δέκα (10) υπάλληλοι
ΠΕ Χημικών-Μηχανικών, πέντε (5) υπάλληλοι ΠΕ Βιολόγων, ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Τοξικολόγων, είκοσι δύο (22)
υπάλληλοι TE Τεχνολόγων Τροφίμων, ένας (1) υπάλληλος
TE Τεχνολογίας Γεωπονίας και είκοσι ένας (21) υπάλληλοι
TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που μετακινούνται για τη
διενέργεια φυσικών επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις
αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ., για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διεθνείς συναντήσεις και
συνεδριάσεις, καθώς και για συμμετοχή τους στη διεξαγωγή-επίβλεψη εξετάσεων και αξιολόγηση των καταρτιζόμενων σε εκπαιδευτικά προγράμματα για προσωπικό
επιχειρήσεων τροφίμων.
Οι μέρες εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί
μέσα στο 2016, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας,
συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.

Τεύχος Β’ 1776/17.06.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 8730
(4)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου
εργαζομένων στο εργοστάσιο αποστείρωσης ιατροφαρμακευτικών προϊόντων με ακτινοβόληση, της ΙΦΕΤ ΑΕ, στη Μαγούλα Αττικής κατά το
Β΄ εξάμηνο του 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
(συνεδρίαση 359/13-5-2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
3. Την εισήγηση του αρμόδιου του Εργοστασίου της
Μαγούλας.
4. Την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών
5. Την υπ’ αριθμ. 3929/Φ14.ΜΑΓ.3458 άδεια λειτουργίας (ανανέωση) μετά από αλλαγή φορέα της μονάδας
αποστείρωσης ιατρικών προϊόντων της εταιρείας με
την επωνυμία ΙΦΕΤ ΑΕ στη θέση Πλακωτό του Δήμου
Μαγούλας.
6. Την Γνωστοποίηση όρων ατομικής Σύμβασης Εργασίας
των τριών εργαζομένων της ΙΦΕΤ Α.Ε. στην εν λόγω μονάδα.
7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΙΦΕΤ Α.Ε.
βάσει του οποίου προβλέπεται η 24ωρη λειτουργία της
Δ/νσης Ακτινοβόλησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων
στο Εργοστάσιο της Μαγούλας, της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» αποφασίζουμε την καταβολή αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4354/2015 άρθρο 20 παράγραφος Β σε τρεις (3) εργαζόμενους στο εργοστάσιο της Μαγούλας Αττικής, για 1.024
συνολικά ώρες που αφορούν σε νυχτερινή εργασία κατά
τις εργάσιμες ημέρες, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2016.
Το μικτό κόστος αποζημίωσης, της ως άνω νυχτερινής εργασίας εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, των τριών
εργαζομένων στο εργοστάσιο της αποστείρωσης ιατροφαρμακευτικών προϊόντων με ακτινοβόληση στην
Μαγούλα Αττικής, κατά την 24ωρη λειτουργία του, για
Β΄εξάμηνο του 2016, ανέρχεται στα 2.500 ευρώ και η
δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
της ΙΦΕΤ ΑΕ για το έτος 2016.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1776/17.06.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 17 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 8731
(5)
Έγκριση απογευματινής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, εργαζομένης στη
γραμματεία Διοίκησης/Διοικητικού Συμβουλίου
της ΙΦΕΤ Α.Ε. κατά το Β΄ εξάμηνο του 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»
(συνεδρίαση 359/13-5-2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
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3. Την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Ε.» αποφασίζουμε την καταβολή των προβλεπόμενων για απογευματινή εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4354/2015 άρθρο 20 παράγραφος Α.1 και 2α, στην
μία εργαζόμενη στη γραμματεία Διοίκησης/Διοικητικού
Συμβουλίου της ΙΦΕΤ Α.Ε., για το Β΄ εξάμηνο του 2016
και συγκεκριμένα για 120 ώρες απογευματινής εργασίας
σε εργάσιμες ημέρες. Το μικτό κόστος της ως άνω απογευματινής εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου για το Β΄ εξάμηνο του 2016, ανέρχεται στα 650
ευρώ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της
«ΙΦΕΤ ΑΕ» για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 17 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

20420

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1776/17.06.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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